
UCHWAŁA NR XIII/148/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz 
z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 19 619,72zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6 240,00zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 070,00zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 36,72zł,

- dochody własne 11 273,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 9 473,72zł,
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 134,53zł,

- dochody własne 9 339,19zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 10 146,00zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 34 272 410,14zł, w tym:

- dochody bieżące 32 499 485,29zł,

- dochody majątkowe 1 772 924,85zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 304 787,71zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

2) po stronie wydatków 35 178 355,88zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 079 966,16zł,

- wydatki majątkowe 3 098 389,72zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 304 787,71zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

3) inne przychody 1 845 602,25zł;

4) inne rozchody 939 656,51zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich 
zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.25.2015.JŻ z dnia 1 września 2015 r. 

  w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 134,53 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

  energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 

  realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

  (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) z rezerwy celowej b.p. poz. 24, działanie 13.1.1.1.,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 35a z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia

  Gminie dotacji celowej o kwotę 6.240,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zryczałtowanych diet dla członków

  komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku,

- umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej w dniu 24 kwietnia 2015 roku w sprawie realizacji

  wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie 

  dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum 

  w miejscowości Borne Sulinowo - zaliczka na finansowanie 2.070,00 zł.

Dział §

700

0920

751

2010

756

0350

0910

2680

0690

0690

0920

758

0920

801

0970

2310

0970

453,00 zł                   

7 019,19 zł                

-  zł                        

-  zł                        

7 019,19 zł                

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostałe odsetki 4 000,00 zł                

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

Wpływy z różnych opłat 

1 694,17 zł                

453,00 zł                   

-  zł                        4 000,00 zł                

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Różne rozliczenia 

-  zł                        

4 000,00 zł                

75616

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

Wpływy z różnych opłat 

Pozostałe odsetki

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych -  zł                        7 019,19 zł                

75814

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/148/2015

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 24 września 2015 r.

Zwiększenia

Kwota

Zmniejszenia Rozdział Nazwa

70005

75618

Oświata i wychowanie 5 335,40 zł                

80101 Szkoły podstawowe

6 240,00 zł                

6 240,00 zł                

6 240,00 zł                

2 320,00 zł                

1 000,17 zł                

1 000,00 zł                

0,17 zł                       

-  zł                        

75110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

2,82 zł                       

2,82 zł                       

2,82 zł                       

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 

158,00 zł                   

158,00 zł                   

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

83,00 zł                     

83,00 zł                     

Wpływy z różnych dochodów

872,29 zł                   

872,29 zł                   

-  zł                        

-  zł                        

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wpływy z różnych dochodów

342,11 zł                   

342,11 zł                   

-  zł                        

-  zł                        

80104 Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

-  zł                        

-  zł                        

2 320,00 zł                

2 320,00 zł                
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0970

2700

852
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0970

2910

900

0690

0910

0400

0960

Uzasadnienie:

W dochodach własnych gminy dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.339,19 zł między działami, rozdziałami

i paragrafami, w tym:

- zwiększenie dochodów z odsetek od użytkowania

  wieczystego i czynszów - rozdział 70005 p. 0920 4 000,00 zł             

- zwiększenie dochodów z podatku od działalności 

  gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)

  - rozdział 75601 p. 0350 158,00 zł                

- zwiększenie dochodów z odsetek za nieterminowe

  regulowanie opłat przez osoby prawne (dochody

  realizowane przez Urzędy Skarbowe) - rozdział 

  75615 p. 0910 83,00 zł                  

- zwiększenie dochodów z opłaty prolongacyjnej w

  podatkach - rozdział 75616 p. 0690 453,00 zł                

- zwiększenie dochodów z opłat za ślub poza USC 

  - rozdział 75618 p. 0690 1 000,00 zł             

- zwiększenie dochodów z odsetek od pozostałych 

  opłat pobieranych na podstawie ustaw - rozdział 

  75618 p. 0920 0,17 zł                    

- zwiększenie dochodów z kapitalizacji odsetek na 

  rachunkach bankowych gminy - rozdział 75814 p. 0920 2,82 zł                    

- zwiększenie dochodów odpr. ze szkół do organu za

  terminowe regulowanie podatku dochodowego od 

  osób fizycznych, składek ZUS, z wpłat od rodziców

  - rozdziały 80101, 80114 i 80195 p. 0970 3 265,40 zł             

- zwiększenie dochodów odpr. z MGOPS do organu za

  terminowe regulowanie podatku dochodowego od 

  osób fizycznych i składek ZUS - rozdział 85219 p. 0970 162,00 zł                

- zwiększenie dochodów z odsetek za nieterminowe 

  regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami 

  i kosztów upomnień - rozdział 90002 p. 0690 i p. 0910 214,80 zł                

- zmniejszenie rekompensat utraconych dochodów 

  w podatkach i opłatach lokalnych - rozdział 

  75615 p. 2680 7 019,19 zł             

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z innych gmin  

-  zł                        

-  zł                        

85295 Pozostała działalność 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

36,72 zł                     

36,72 zł                     

2 148,61 zł                

214,80 zł                   

64,00 zł                     

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

19 619,72 zł              9 473,72 zł                

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z różnych opłat 

90020

80195

90002

134,53 zł                   

Razem:

134,53 zł                   Pomoc społeczna 

Pozostała działalność 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4 121,00 zł                

2 070,00 zł                

198,72 zł                   

85215 Dodatki mieszkaniowe 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

134,53 zł                   

150,80 zł                   -  zł                        

Wpływy z różnych dochodów 2 051,00 zł                -  zł                        

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Wpływy z różnych dochodów

162,00 zł                   

162,00 zł                   

-  zł                        

-  zł                        

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat produktowych 

Wpływy z opłaty produktowej

1 233,81 zł                

1 233,81 zł                

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

90095 Pozostała działalność 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

700,00 zł                   

700,00 zł                   
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  za uczęszczanie dzieci z ich terenu do przedszkoli 

  na terenie Gminy Borne Sulinowo - rozdział 80104 p. 2310 2 320,00 zł             

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 36,72 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego 

zasiłku posiłek za lata ubiegłe (dochód budżetu państwa).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.233,81 zł 

z tytułu opłaty produktowej i o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla Rady Sołeckiej w Juchowie (500,00 zł)

i dla Rady Sołeckiej w Piławie (200,00 zł).
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

010 -  zł                          

-  zł                          

4300 -  zł                          

600 29 535,30 zł               

5 000,00 zł                 

4300 5 000,00 zł                 

24 535,30 zł               

4210 -  zł                          

6050 24 535,30 zł               

630 10 000,00 zł               

10 000,00 zł               

2820

-  zł                          

4300 -  zł                          

6050 10 000,00 zł               

750 9 111,08 zł                 

-  zł                          

3030 -  zł                          

5 000,00 zł                 

4240 -  zł                          

4300 5 000,00 zł                 

4420 -  zł                          

-  zł                          

3020 -  zł                          

4 111,08 zł                 

4610 4 111,08 zł                 

751

6 540,00 zł                 

300,00 zł                    

4300 300,00 zł                    

6 240,00 zł                 

3030 6 240,00 zł                 

754 -  zł                          

-  zł                          

6050 -  zł                          

757 545 360,96 zł            

545 360,96 zł            

8070

-  zł                          

8079

-  zł                          

8110

538 805,96 zł            

8119

6 555,00 zł                 

801 4 570,00 zł                 

-  zł                          

6050 -  zł                          

2 500,00 zł                 

4260 -  zł                          

4300 2 500,00 zł                 

4360 -  zł                          

2 070,00 zł                 

4010 2 070,00 zł                 

852 5 576,63 zł                 

2 778,24 zł                 

4330

2 778,24 zł                 

-  zł                          

3110 -  zł                          

4210 -  zł                          

2 110,68 zł                 

4010 1 750,00 zł                 

4110 316,05 zł                    

4120 44,63 zł                      

687,71 zł                    

2910

36,72 zł                      

4110 -  zł                          

4120 -  zł                          

4210 650,99 zł                    

900 41 933,81 zł               
-  zł                          

4300 -  zł                          

-  zł                          
4300 -  zł                          

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł                  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł                

21 345,84 zł                

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy

568,34 zł                     

Zakup materiałów i wyposażenia 

82,65 zł                       

-  zł                           

1 398,16 zł                  

1 398,16 zł                  

75095 Pozostała działalność

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-  zł                           

-  zł                           

63095 Pozostała działalność

01008

Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne 

Zakup usług pozostałych 

1 398,16 zł                  

-  zł                           

20 500,00 zł                

20 500,00 zł                

20 500,00 zł                

Likwidacja zbiorników bezodpływowych 
5 000,00 zł                  
5 000,00 zł                  

6 555,00 zł                  

75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

-  zł                           

538 805,96 zł              

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
Zakup usług pozostałych 

20 000,00 zł                
20 000,00 zł                

Szkoły podstawowe

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

545 360,96 zł              

545 360,96 zł              

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 

związanych z obsługą długu krajowego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

17 500,00 zł                

-  zł                           

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -  zł                           

75110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

-  zł                           

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-  zł                           

5 000,00 zł                  

5 000,00 zł                  

-  zł                           

-  zł                           

Zakup usług pozostałych 

60014

Turystyka 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup usług pozostałych 

60016

Transport i łączność 

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Drogi publiczne powiatowe

Zakup usług pozostałych 

Administracja publiczna 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

85215 Dodatki mieszkaniowe

85219

Pozostała działalność

2 500,00 zł                  

Zakup usług pozostałych 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Świadczenia społeczne 

134,53 zł                     

131,90 zł                     

-  zł                           

Ośrodki pomocy społecznej 

5 300,00 zł                  

4 000,00 zł                  

2 000,00 zł                  

15 000,00 zł                

1 000,00 zł                  

1 000,00 zł                  

2 000,00 zł                  

-  zł                           

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 

75023

80110

Podróże służbowe zagraniczne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

75702

75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25 000,00 zł                Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gimnazja 

-  zł                           

Składki na Fundusz Pracy

-  zł                           

-  zł                           

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/148/2015

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 24 września 2015 r.

Rozdział

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe
85214

Zmniejszenia 

Kwota

Nazwa

785,52 zł                     

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

Pomoc społeczna 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

21 345,84 zł                

1 662,01 zł                  

9 683,83 zł                  

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne 

-  zł                           

15 000,00 zł                

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

85295

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 

związanych z obsługą długu krajowego

80101

2 050,00 zł                  

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

650,99 zł                     

-  zł                           

-  zł                           

Pozostała działalność

2,63 zł                         

80195

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-  zł                           

Zakup energii

Oświata i wychowanie 

-  zł                           

450,00 zł                     

Zakup materiałów i wyposażenia 

300,00 zł                     

300,00 zł                     

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Zakup usług pozostałych 
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1 233,81 zł                 
4300 1 233,81 zł                 

40 700,00 zł               
4300 25 700,00 zł               

6650

15 000,00 zł               

921 3 744,00 zł                 

3 744,00 zł                 

2800

3 744,00 zł                 

926 -  zł                          

-  zł                          

6050 -  zł                          

656 371,78 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.398,16 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na oznakowanie poziome 

  i pionowe dróg i ulic (R.60016 p. 4210) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki gminy (R.60014 p. 4300),

- zwiększenia środków o kwotę 7.035,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,

- zwiększenia środków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników,

  placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.662,01 zł zaplanowanych na małe granty,

- zmniejszenia środków o kwotę 683,83 zł zaplanowanych na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez,

- zmniejszenia środków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na współpracę z miastami partnerskimi,

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej 

  "Historia wśród przyrody",

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie nabrzeża jez. Pile pod potrzeby 

  infrastruktury turystycznej,

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych 

  do małych projektów.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne 

  radnych (p. 3030 - 1.000,00 zł), delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu (p. 4420 - 2.000,00 zł) i na zakup przepisów prawnych i 

  czasopism (p. 4240 - 2.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne (p. 4300 - 5.000,00 zł),

- zmniejszenia środków o kwotę 300,00 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa 

  w 2015 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 4.111,08 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia

środków o kwotę 6.240,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz zwiększenia środków o kwotę 

300,00 zł z przeznaczeniem na transport osób podczas wyborów Prezydenta RP (środki gminy).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.500,00 zł zaplanowanych 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 545.360,96 zł między paragrafami zgodnie z 

obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie 

  Nr PG/23/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku,

- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z 

  termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie realizowane w ramach projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu 

  środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"  nr projektu KIK/48 - zadanie kontynuowane (przeniesienie 

  do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

- zwiększenia środków o kwotę 2.070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego naukę języka angielskiego w 

  ramach programu YOUNGSTER PLUS (zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 134,53 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie 

  finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 36,72 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku posiłek za lata ubiegłe,

- zwiększenia środków o kwotę 2.778,24 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za DPS,

- zwiększenia środków o kwotę 2.110,68 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (przekazanie spraw 

  z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 650,99 zł między paragrafami w ramach zadań własnych gminy na podstawie pisma Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.15/2015.AM z dnia 14 września 2015 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych,

- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- zwiększenia środków o kwotę 1.233,81 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

- zwiększenia środków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej w Juchowie (500,00 zł) w Piławie (200,00 zł),

- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z 

  termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie realizowane w ramach projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu 

  środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"  nr projektu KIK/48 - zadanie kontynuowane (przeniesienie 

  z działu 801 - Oświata i wychowanie).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.744,00 zł z przeznaczeniem na dotację 

celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.270,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej 

  w Łubowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.765,30 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa trybun na stadionie sportowym

  w Bornem Sulinowie.

4 035,30 zł                  

4 035,30 zł                  

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Biblioteki 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

-  zł                           

-  zł                           

92695

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 035,30 zł                  

-  zł                           

90095 Pozostała działalność

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-  zł                           

-  zł                           

Razem: 646 225,78 zł              

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

Zakup usług pozostałych 
-  zł                           
-  zł                           

Zakup usług pozostałych -  zł                           
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 34 272 410,14 zł     1. Wydatki 35 178 355,88 zł   

2. Kredyty 1 620 000,00 zł       2. Spłaty kredytów 372 907,00 zł        

3. Pożyczki 225 602,25 zł          3. Spłaty pożyczek 566 749,51 zł        

Ogółem przychody 36 118 012,39 zł     Ogółem rozchody 36 118 012,39 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2015 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/148/2015

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 24 września 2015 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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